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Program kina Šebetov
Pátek 12. května – LADY MACBETH

Premiérové představení milostného drama. Hodnocení CSFD.cz 79 % !!!

Viktoriánská doba nepředstavuje jen rozum a cit nebo pýchu a předsudek. Pod povrchem této zdánlivě upjaté éry probleskávaly i nesmírné
a zničující vášně.
Lady Macbeth nás přivádí na zdánlivě poklidný anglický venkov roku 1865. Katherine stojí před oltářem vedle Alexandera, svého budoucího
manžela. Vikář je prohlásí za muže a ženu. Alexandrův stárnoucí otec Boris, bohatý majitel dolů, dvojici pozorně sleduje. Katherine totiž koupil pro
svého syna spolu s malým pozemkem od jejího otce. Svatební noc však zůstane nenaplněna, Alexander novomanželce neudělá žádný fyzický návrh.
Navíc musí záhy nečekaně na několik týdnů odcestovat do rodinných dolů a jeho otec zase odjíždí do Londýna.
Osamělá Katherine na tchánův příkaz nesmí opustit dům a tak tráví prázdné dny uzavřena v zatuchlých místnostech. Pak se ale přece jen odváží vyjít
ven. Při jednom ze zakázaných výletů narazí na Sebastiana, hezkého, silného a drsného nádeníka. Ten pak v noci vnikne do její ložnice, a i když mu
Katherine zpočátku odolává, nakonec sama podlehne chtíči. V následujících dnech se oddávají nespoutané vášni a Katherine se stále méně podřizuje
milencově vůli. Stává se z ní autoritativní paní domu. Jejich vztah však nemůže uniknout okolí. Chvíle neodvratných střetů a výsledných tragédií se
blíží. Katherine se rozhodne vzít vlastní osud do svých rukou, nic jí nedokáže zastavit… Tchán přijíždí zpět z Londýna a později se vrací
i Alexander. Navíc se objeví i Agnes spolu s malým chlapcem, který je Alexandrovým levobočkem. Kdo z nich přežije vášeň paní domu?
Širokoúhlý film, české titulky, mládeži do 15 let nepřístupný, 89 minut, http://www.cinemart.cz.

Pátek 19. května – ASSASSIN’S CREED

Květen v pranostikách
/12./ Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují
mrazem ovoce i růži.
/15./ Déšť svaté Žofie švestky ubije.
/16./ Kdo o svatém Janě len zasívá,
stébla zdéli lokte mívá.
/19./ Přišel Petr Celestýn - okurky chce vsadit ven.
/25./ Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína;
pak-li jest pěkný čas, dobré víno bude zas.
/26./ Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký
déšť a úrodu.
/31./ Len vysetý posledního května se dobře zvede,
protože Petruška ráda přede.

58. ročník

Poděkování
Pořadatelé dubnové výstavy Titanic a historických
kostýmů děkují všem návštěvníkům za projevenou přízeň
a především za dobrovolné vstupné, které bylo předáno
mamince postižené Emičky ze Šebetova. Vybráno bylo
celkem 3.988,- Kč.

Akční dobrodružný biják, pro herní pařany kultovní záležitost

Osud ti koluje v žilách
Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí staletého boje mezi
asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybavené revoluční technologií Animus, která
odhaluje v lidské DNA genetické vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků, které byly dosud ztracené v minulosti.
Callum se díky Animusu propojí se svým prapředkem žijícím v Granadě a Seville v období španělské inkvizice v 15. století. Jmenuje se Aguilar de
Nerha a je členem bratrstva asasínů, které už několik století vede skrytou válku s řádem templářů, svým odvěkým nepřítelem. Tajná organizace
asasínů se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, aby se templáři s pomocí inkvizice zmocnili mocného artefaktu
nazývaného Jablko Ráje. A právě tento artefakt je podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa.
Film Assassin's Creed vznikl na základě stejnojmenné slavné herní série a vedle Michaela Fassbendera se ve filmu představí další uznávaní herci
Marion Cotillard, Jeremy Irons a Brendan Gleeson.
Širokoúhlý film, české znění, nevhodný do 12 let, 115 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 26. května – ZPÍVEJ

Animovaná komedie napěchovaná muzikou

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na
velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár,
který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života mazlíčků se tentokrát vydali dobývat kina s příběhem, který vám
pohladí nejen duši, ale i uši.
Film je napěchovaný muzikou, zazní v něm přes šedesát hitů, včetně těch, které právě teď okupují přední místa hitparád. I proto českou verzi filmu
obohatilo obsazení výborné zpěvačky Ewy Farne do jedné z hlavních rolí (dikobrazí rockerka Ash).
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 110 minut, www.cinemart.cz.

Pátek 2. června – ŠPUNTI NA VODĚ

KINOHIT! Tahle komedie Vás bude skvěle bavit!

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška),
povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže
od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat
na vodu v kánoích i se všemi dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě humorných
zážitků…
Režisér Jiří Chlumský (Dvojníci, Martin a Venuše) natočil prosluněnou, hravou komedii pro celou rodinu. Herecké obsazení filmu je plné zvučných
jmen. Do jiskřivých peřejí se pod taktovkou zkušeného režiséra ponořili Jiří Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák za nadšené podpory dětských
herců. V rolích jejich něžných poloviček se představí Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková a Jana Kvantiková.
Klasický formát, české znění, volně přístupný, 85 minut, www.bioscop.cz.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V 19:30 HODIN, VSTUPNÉ 40 KČ.
Připravujeme: 9. června - Masaryk.

Program kina Šebetov včetně ukázek filmů najdete na: http://www.sebetov.cz.
„Šebetovský zpravodaj“ – periodický tisk územně-správního celku obce Šebetov. Měsíčník vydává při Obecním úřadě v Šebetově
a příspěvky přijímá Zdeněk Čížek. E-mail: sebetov@sebetov.cz. Tisk OÚ Šebetov. Náklad 600 kusů. Neprodejné, zdarma.
MK ČR E 21776. OÚ Šebetov – tel. kontakt: účetní tel./fax. 516 465 429, starosta 516 465 860, VOIP 530 336 530.

Prosba o pomoc
Nová koupací sezóna je za dveřmi a tak je
nejvyšší čas provést drobné opravy v areálu koupaliště. Do
konce května provedeme vyčištění tělesa nádrže
a nejnutnější vysprávky trhlin. Máme již pořízeno větší
množství barvy na obnovení nátěru stěn. Letos bychom
chtěli poprvé v historii natřít celou nádrž včetně dna. Nátěr
tak velké plochy je mimořádně náročný, při větším počtu
pomocníků to může být pohodová práce na jeden den.
Každým rokem jsme našli pomoc od mnoha spoluobčanů
a tak věříme, že nám pomůžete i letos, kdy bude práce
hodně. Všem předem děkuji. Termín nátěru bude dle
počasí začátkem června, přesněji ho upřesním na
Facebooku ve skupině Šebetov.

KVĚTEN 2017

Zubní pohotovosti
Zubní pohotovost je dle rozpisu zajištěna
o sobotách, nedělích a ve svátky od 8 do 12 hodin.
13.5. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, 721 425 074
14.5. MUDr. Hepp, Rájec, Šafranice 101, 516 434 055
20.5. MUDr. Hosová, Rájec, zdr. středisko, 516 432 138
21.5. MUDr. Hošák, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
27.5. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b,
telefon 731 144 155
28.5. Dr. Hurešová, Boskovice, Nemocnice Boskovice,
telefon 516 491 264
03.6. MUDr. Chatrná, Boskovice, Lidická 10,
telefon 537 021 289
04.6. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, 516 456 109
10.6. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24,
telefon 516 454 046
11.6. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Službu zajišťuje ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Informace k ostatním pohotovostním službám je možné
zjistit na telefonu Nemocnice Boskovice, telefonní číslo
516 491 111.

Zájezd do termálů

Cyklovýlet obce
Ve dnech 27. – 28. května pořádáme již
14. ročník obecního cyklovýletu. Letos
budeme poznávat překrásné Luhačovice a jeho okolí.
Prosíme všechny přihlášené účastníky, aby nám co
nejdříve upřesnili velikosti triček a zvolenou večeři.
Veškeré informace najdete na webu obce, kde průběžně
doplňujeme pokyny. Akce je téměř obsazena, přihlášeno je
116 účastníků.

Tradičně se dvakrát do roka vydáváme v rámci
obecního zájezdu na koupání do termálních areálů. První
výpravu pořádám v sobotu 10. června. Tentokrát se
vydáme do méně známých lázní Pápa. Asi před šesti roky
jsme je navštívili poprvé, za tu dobu se rozrostly a skoro je
nepoznáte. Areál se rozšířil o venkovní travnaté plochy,

Šebetovský zpravodaj

přibyly další bazény a především zážitkové skluzavky. To
nejcennější se však nezměnilo – pramen termální vody,
který je zdrojem jedné z osmi nejsilnějších minerálních
vod v celém Maďarsku. Během týdne na webu obce
zveřejním podrobné informace, ceníky jídel a pokyny.
Zájezd je již dávno beznadějně přeobsazen.

Pozvánka do divadla
Obec
Šebetov
pořádá
v pátek
23. června 2017 zájezd za kulturou do
Brna na divadelní představení Williama
Shakespeara NĚCO ZA NĚCO.
Odjezd autobusu z křižovatky
v Šebetově je naplánován na 17 hodinu,
začátek představení v 19 hodin. Ceny jsou
stanoveny dle ceny vstupenky (186,- Kč,
210,- Kč).
Více informací a rezervace v kanceláři Obecního úřadu,
na tel. 516465429, nebo e-mailu ucetni@sebetov.cz.

Dovolená MUDr. Machačové
Dětská lékařka MUDr. Machačová oznamuje, že ve
dnech 19. května 2017 až 2. června 2017 bude čerpat
dovolenou. Sestra bude přítomna v ordinaci v pondělí,
středu a pátek v době 7:30 – 10 hodin. V případě akutních
stavů zastupuje MUDr. Pavel Doležel v ordinaci ve
Velkých Opatovicích. Dětská pohotovost v nemocnici
Boskovice je zajištěna: po – pá 17 – 22 hodin, so – ne
8 – 20 hodin.

Kutili jsme…
V dubnu jsme opět vylepšovali a opravovali. V pódiu
kinosálu jsou nové reflektorové žárovky pro dekorativní
nasvícení opony. Současně jsem provedl renovaci jejich
uložení. Kotelna kulturního domu prošla důkladnou
kontrolou, servisem a revizí. Na chodbě OÚ jsme přidali
průtokový ohřívač pro potřeby skautů, Mateřského centra
a ostatních. WC na chodbě má nové senzorové svítidlo
a po vylíčení prostor zde přidáme i elektrický konvertor.
V zimě tu totiž opakovaně zamrzala voda. Velký kus
práce odvedl a svoji šikovnost prokázal náš revizní
technik pan Jančík. Pokud se práce bude dařit, tak příště
odtajním, co vše se nám snad podařilo provést v areálu
koupaliště.

Gratulace jubilantům
Předsedkyně Výboru pro občanské záležitosti paní
Ivanka Hachlerová oznamuje našim jubilantům, že
písemné gratulace jsou zasílány oslavencům od 50 do 70
let, vždy po pěti letech. Osobní gratulace se uskutečňují
u oslavenců od 70 let zpravidla v den narozenin.

Klípky-střípky
* Upozorňujeme, že do konce měsíce května jsou splatné
místní poplatky obce. Uhradit je můžete hotově či platební
kartou, po dohodě s účetní /email: ucetni@sebetov.cz/
i převodem z účtu. Výše úhrad jsou nezměněny.
* Od dubna jsou na třech sběrných hnízdech opět každý
pátek vyváženy hnědé kontejnery na bioodpad. Odpadová
společnost SITA proto již neodváží u popelnic odložené

pytle s bioodpadem. Pokud máte více bioodpadu a nemáte
ještě převzatý kompostér, přijďte si pro něj na úřad. Pár
nám jich ještě zbylo.
* Stále hledáme majitele nalezeného svazku klíčů. Jejich
podobu najdete na webu obce.
* Odpadová společnost SITA CZ upozorňuje občany, aby
do hnědých odpadových kontejnerů na bio odpad
neukládali jiné druhy odpadů. Při obměně pneumatik či
výměně oleje ve vozidlech využijte zpětný odběr a tento
odpad ponechejte v auto servisech. I takové drobnosti
dokážou výrazně snížit náklady odpadového systému.
* Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na
přípravě letošního Pálení čarodějnic. Tak zase za rok…
* V naší knihovně si přečtěte květnové vydání časopisu
dTest, který mimo jiné přináší výsledky testů extra
panenských olivových olejů, sportovních kočárků,
žehliček, AAA baterií či mobilních telefonů.

Nabídka služeb
Sběrna odpadů je otevřena od května v letním režimu
každou lichou sobotu v měsíci, tedy 13. května,
27. května a 10. června 2017 od 14 do 15 hodin.
Odvoz popelnic
Odvoz ve čtvrtek 1x za 14 dní, tedy 18. května, 1. června
a 15. června 2017. Reklamace neodvezených nádob
uplatňujte na telefonu 724 761 642.
Odvoz plastů každou sudou středu nebo lichý čtvrtek,
odvoz skla 1 x za 4 týdny v lichou středu, papír každý
sudý čtvrtek. Bioodpad se odváží každý pátek odpoledne.
Přesné termíny odvozů všech komodit jsou na webu obce.
Knihovna je otevřena každé pracovní pondělí od 14 do 17
hodin.
Telefony na ohlášení poruch:
TOPNET internet – telefon 736 484 631, o víkendech
volejte na číslo 731 413 488. Internet od společnosti
UNET – telefon 604 758 166.
Programy v kabelovce – SMS na číslo 602 836 939.

květen 2017

Na domácí utkání v malé kopané týmu FC Šebetov si do
zámeckého parku zajděte v 17 hodin v:
- sobota 13. května, soupeř FC SAMPDORIA Poříčí
- sobota 27. května, soupeř AC Kozárov
- sobota 10. června, soupeř DKS KOPEČEK Rájec
- sobota 17. června, soupeř BC ČERVÁNKY Rájec.

Na sobotu 3. června budu pořádána hasičská soutěž.
Na návsi a v zámeckém parku se od 13 hodin bude
soutěžit v požárním útoku a štafetě CTIF, dorostenci
budou soutěžit ve dvojboji a testech. Přijďte podpořit naše
mladé hasiče!

Vzpomínka
Vzpomeňte s námi na bratry Střížovy,
kteří nás předčasně opustili.
Mirek by měl letos 45 let, zemřel roku 2006.
Martin by se letos dožil 40 roků, odešel
v roce 2002.
Moc nám chybí….
Vzpomínají rodiče a bratr Libor.

Inzerce
Společnost BODOS Czechia a.s. příjme do svého skladu
Boskovicích zaměstnance na pozici skladníka ve
dvousměnném
provozu.
Požadujeme
pracovitost
a spolehlivost, nabízíme dobré platové podmínky a zázemí
stabilní firmy s odpovídajícími benefity. Více informací na
tel.: 739 646 002 nebo emailu: sklad@bodos.cz.
********
Česká společnost BLAUKOM, regionální špička v oboru
elektro se sídlem v Jevíčku, přijme do pracovního poměru na
dobu neurčitou zaměstnance na pracovní pozici:
elektromontér.
Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 15000 korun českých,
• práci ve výrobním závodu v Jevíčku nebo realizaci montáží
v rámci Evropské unie,
• možnost čerpání firemních benefitů,
• nadstandardní prémiové ohodnocení,
• osobní podporu při zaškolení,
• rozšíření znalostí v oboru elektro,
• získání, obnovení a rozšíření vyhlášky 50 zdarma,
• možnost zapojení se do výuky cizích jazyků.
V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo: 775 499 076
nebo navštivte webovou stránku www.blaukom.cz.
********

Akční nabídka
Prodejna Voda – Topení - Domácí potřeby - Elektro

Šebetov 134, (naproti JEDNOTĚ)
Otevírací doba – PO-PÁ 7:30 -16 hodin
www.velkoobchod-man.eu
vodovodní kohoutková baterie
SOLE 150mm .......…. 500 Kč

pěna montážní trubičková
750ml .................... 99 Kč

Plánované akce v obci
Cvičení nejen pro maminky na mateřské je
organizováno každý čtvrtek od 8 do 9 hodin v tělocvičně
Základní školy.
V pátek 12. května se uskuteční v Mateřské škole
Šebetov od 9 do 14 hodin zápis dětí k docházce do
nového školního roku 2017/2018. Rodiče si přinesou
rodný list dítěte.

vodoměr bytový na studenou vodu ½“
………...……………………….. 350 Kč

koupelnový otopný žebřík bílý
450x650mm .............. 500 Kč
koupelnový otopný žebřík bílý
400x11950mm .......... 500 Kč

kabel CYKY 3x1,5mm
..................... 10 Kč/m

popelnice plastová 240 litrů
.............................. 900 Kč

